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značkové sedací soupravy
kožené i látkové na míru

www.bospol.cz

špičková kvalita

výprodej  sedacích souprav se slevou až -50%

Amáto - motorové polohování

celokožená: 169.980,- 84.990,- Kč
Panthone - vzduchové polštáře

celokožená: 102.250,- 69.990,- Kč

bospol exclusive: areál Svitu, , 1. patro, naproti poliklinikybudova 51.

Toscana - motorové polohování
kůže:   99.990,- 69.990,- Kč63.990,- Kč

Salerno - motorové polohování

celokožená: 91.550,-

celokožené otočné

25.200,- 12.200,- 

židle  - kůže

židle:7.390,- 3.390,- 
stůl:16.880,- 9.990,- 

stůl    -  lesk
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Nabídněte nemovitost k prodeji s provizí  2 % nebo 30 000 Kč

ZAJIŠŤUJEME:  kupní a úschovní smlouvu ◾ posudek, energetický štítek ◾ bezplatnou poradnu a daňový servis 
          ◾ jednání s � nančním, katastrálním  a stavebním úřadem ◾ bezplatný přepis energií 
          ◾ � nanční záležitosti (zálohy, úvěr ap.)

BYT 2+1, ZLÍN – JS – ČESKÁ
Slunný byt ve velice udržovaném stavu, dřevěné 
parkety, plastové okna, pěkný výhled do okolí. 
KLIENT HLEDÁ BYT (3+1, Zlín, alespoň se zděným 
jádrem do 2,3 mil. Kč). PENB: G

1 600 000 Kč
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BYT 2+1 s lodžií, ZLÍN – JS – I.etapa
Ulice Družstevní, moderně zrekonstruovaný slunný 
byt s prostornou lodžií (8 m2), bezbariérový přístup, 
v domě je výtah. KLIENT HLEDÁ RD (Holešov 
a okolí, do 3,5 – 4 mil.). PENB: B 

2 390 000 Kč
BYT 3+1, ZLÍN – PODVESNÁ IV
Žádaná lokalita pro své umístění nedalekého centra 
(15 min. pěší chůze), nízkopodlažní zástavby byt. 
domů obklopeno zelení, pěkný výhled na baťovskou 
zástavbu ulic Podvesná a Zálešná. PENB: D

2 299 000 Kč
BYT 3+1 2x lodžie, ZLÍN – JS – I. etapa
Ulice Javorová, prostorný cihlový byt 
zrekonstruovaný v moderním stylu, prostorem 
vyniká zejména obývací pokoj, oblíbené bydlení 
zejména pro rodiny. PENB: C

2 890 000 Kč
BYT 3+1 s balkonem, ZLÍN – CENTRUM 
Cihlový byt v Kolektivním domě a v samotném srdci 
Zlína, architektonický unikát z poválečného období, 
bezbariérový přístup, 2x výtah. KLIENT HLEDÁ BYT 
(2+1, Zlín, do 2,3 mil. Kč). PENB: G

2 690 000 Kč
POZEMEK, ZLÍN – PRŠTNÉ 
Pozemek blízkosti centra Zlína (5 minut jízdy 
autem do centra), inž. sítě a asfaltová komunikace 
u pozemku, výměra 1188 m2. KLIENT HLEDÁ BYT 
(3+1, Zlín, do 3 mil. Kč).

2 665 000 Kč

Byt 2–3 (4) + 1
CIHLA / PANEL
Zlín – Otrokovice – Vizovice
(pův., zrekonstr.)

až 4 000 000 Kč
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BYT 1+1, 2+1, CIHL./PANEL  
1-2+1 většinou pro investory kdekoliv 
s platbou hotově  

DOHODOU
Baťovský 1/4,1/2 či 1-domek  
ZLÍN – OTROKOVICE
zrekonstruovaný až 5 mil.
původní stav až 2 mil.

až 5 000 000 Kč
Pozemek 
ZLÍN a OKOLÍ (30 km)
do 2 700 Kč / m2 Zlín, Otrokovice, Napajedla
do 1 500 Kč / m2 blízké okolí Zlína 
do 750 Kč / m2 menší obce

do 2 700 Kč / m2

Rodinný dům 
ZLÍN A OKOLÍ (30 km)
původní stav až 3,5 mil.
zrekonstruovaný až 8 mil.

až 8 000 000 Kč

VÝKUP NEMOVITOSTÍ
EXEKUCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

   

Prodávajte s Buďou své realityProdávajte s Buďou své reality

Váš makléř
Michal Jiříček

volejte
773 288 833

KONTAKT: e-mail: buda-reality@centrum.cz ◾ telefon: 773 288 833 ◾ web: www.buda-reality.cz
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Když člověk sleduje média 
a dění na sociálních sítích během 
prezidentských voleb, nestačí se di-
vit, co vše se dere na povrch. A ne-
týká se to jen voleb prezidentských, 
ale politiky vůbec.

Hodně se hovoří o tom, že čes-
ká společnost je rozpolcená na ná-
zorové tábory jako nikdy předtím. 
Rozdělená je, to asi všichni vidíme. 
Mám ovšem pocit, že to je něco, 
co až tak výjimečné není a patří to 
jaksi k naší politické tradici. Došlo 
mi to, když jsem připravoval první 
z cyklu článků o zajímavých mís-
tech Zlína, zdejších ulicích, ulič-
kách a náměstích. Text v lednovém 
magazínu vypráví o tom, čím pro-
šlo dnešní náměstí Míru.

Když si člověk prochází histo-
rické záznamy, třeba z druhé polo-
viny 19. nebo z první poloviny 20. 
století, nestačí se divit, jak moc byla 
tehdejší situace podobná té dneš-
ní. Snad jen těch bouřlivých poli-
tických schůzí hodně ubylo. Dnes 
se souboj mezi kandidáty odehrá-
vá především v médiích a na so-
ciálních sítích, ne už tolik na de-
monstracích nebo při proslovech 
v hospodských sálech. Dříve byl 
předvolební boj bezprostřednější, 
setkání s kandidáty a jejich přízniv-
ci na náměstích i v hospodách byly 
hodně navštěvovány. Možná i pro-
to, že politické strany návštěvníky 
uplácely pivem zdarma. To ovšem 
obvykle přilákalo i názorové odpůr-
ce a rvačka byla na spadnutí.

Dnes se kampaň odehrává spí-
še v rovině virtuální. Kydání špíny 
sice zůstalo stejné, ale má to jednu 
výhodu. K ostrým výměnám názo-
rů dochází jen na facebookových 
stránkách, kdežto dříve v hospod-
ských sálech po politických schů-
zích velmi často docházelo na pěsti, 
případně létaly vzduchem židle.

 Pavel Stojar

  šéfredaktor Magazínu Váš Zlín
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EDITORIAL

TIRÁŽ

Lešetín a Kvítková 
ožijí fašankem 

Lešetínský fašank se rychle blí-
ží, tentokrát se uskuteční už v so-
botu 3. února. Můžete se pobavit, 
poslechnout si dobrou muziku, 
projít se v průvodu v masce nebo 
nakoupit tradiční dobroty i jiné 
výrobky u více než stovky stán-
ků. Tentokrát zvolili organizátoři 
téma Zvířátka, Zvířata a Zvěrstvo. 

Program vypukne v 10 hodin 
na krytém pódiu ve stanu na uli-
ci Lešetín I před zlínskou hospůd-
kou U Kovárny. Vystoupí dětský 
folklorní soubor Vonička, zlínská 
kapela Podjezd, slovenská swin-
gová kapela Funny Fellows a tra-
dičně dixielandová formace Jazz-
zubs ze Zlína. Na druhém pódiu 
na ulici Lešetín II u hotelu Baltaci 
Atrium proběhne soutěž amatér-
ských hudebníků. -pst-

KRÁTCE

V lázních budou 
dva whirlpooly 

Výstavba relaxační zóny u pa-
desátimetrového krytého bazénu 
zlínských lázní začne letos v dub-
nu a skončí v říjnu. V prosklené 
přístavbě vzniknou dva nové od-
počinkové vířivé bazény. Kvůli 
stavbě bude „padesátka“ uzavřena 
v létě od 25. června do 9. září. 

Nové prostory jsou navrženy 
tak, že budou přístupné i lidem 
s omezenou možností pohybu. Se 
stávající halou budou propojené 
krčkem.  -pst-

Hokejisté slaví padesát 
sezon v nejvyšší soutěži

Právě probíhající extraligový 
ročník je pro zlínský hokej jubi-
lejní padesátou sezonou v nejvyš-
ší soutěži. Významným přelomem 
bylo vybudování krytého zimního 
stadionu v sezoně 1957/1958, do 
té doby se hráči museli vyrovná-
vat s rozmary přírody. Největším 
úspěchem pro tehdejší tým Spar-
taku bylo vybojování titulu kraj-
ského přeborníka a postup do 
divize.

V další sezoně začaly přípravy 
na novou soutěž pod novým ná-
zvem Tělovýchovná jednota Gott- 
waldov. Nováčkovi soutěže se po-
dařilo zvítězit v divizi a zajistil si 
postup do 2. hokejové ligy. Se-
zonu 1959/1960 mužstvo opět 
vyhrálo, když od prvního do po-
sledního kola neopustilo vedoucí 

postavení. Celkem čtrnáctkrát 
zvítězilo, třikrát hrálo nerozhod-
ně a pouze třikrát bylo poraženo. 
Nejvyšší soutěž vybojovali pod ve-
dením trenéra Vítězslava Nováčka 
hráči Baroš, Vyoral, Bezouška, Pa-
velka, Láryš, Heller, Kožela, Ma-
tějů, Stuchlík, Charous, Tlusták, 
Kozel, Karlík, Vaďura, Konečný, 
Bořuta, Mrlík a Belant.

Po spanilé jízdě, která zname-
nala postup z krajského přeboru 
až mezi elitu do nejvyšší celostát-
ní ligy, ovšem přišel tvrdý křest 
ohněm. Zlín zaplatil krutou nováč-
kovskou daň a v sezoně 1960/1961 
utrpěl pět dvouciferných porážek, 
skončil na posledním dvanáctém 
místě a propadl se zpět do nižší 
soutěže. Postup zpět mezi elitu se 
podařil až za další dva roky. -pst-

Foto | HC Aukro Berani Zlín

Nejoblíbenější jména 
dětí? Eliška a Jakub

Jakub a Eliška se dlouhodo-
bě drží na špičce žebříčku nejob-
líbenějších českých jmen. Krajské 
město Zlín se z této statistiky ni-
jak nevymyká. 
V roce 2017 se 
ve Zlíně na-
rodilo nejví-
ce právě Ja-
kubů a Elišek. 
Chlapců toho-
to jména při-
bylo 56, Elišek 
jen o tři méně.

„Mezi další 
oblíbené jmé-
na se ve Zlíně řadí Tomáš, Jan, Fi-
lip, Vojtěch či Lukáš. Mezi děvčaty 
byla populární také Anna, Adéla, 

Natálie, Sofie, Tereza a Ema,“ pro-
zradila Elena Kovaříková, vedoucí 
matriky na zlínském magistrátu.

Rodiče se ale nebáli dát svým 
dětem i nezvyk-
lá či exotická 
jména. Ve Zlí-
ně se tak bude-
te moci potkat 
se jmény jako 
Arbër, Besi-
an, Kvirin, Ta-
rik nebo Nia, 
Elfi, či Chelsea. 
Z méně tradič-
ních českých 

jmen pak rodiče využili jména 
jako Vendelín, Vavřinec, Anděla 
a Apolena.  -pst-

INZERTNÍ MANAŽEŘI

Foto | STEZA Zlín
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| PAVEL STOJAR

K nejtalentovanějším zlínským plavcům v současnosti 
patří jednadvacetiletý Lukáš Macek. Není divu, oba jeho 
rodiče jsou bývalými československými reprezentanty 
a působí jako trenéři ve Zlínském plaveckém klubu.

Lukáše Macka teď ale ve zdejším bazénu příliš často nepotkáte. Jako 
první zlínský plavec totiž získal sportovní a studijní stipendium na Kei-
ser University ve West Palm Beach na Floridě, kde studuje a trénuje od 
srpna 2016. 

Už během prvního roku studia se dokázal ve Spojených státech prosa-
dit v silné mezinárodní konkurenci. Loni v březnu získal dva tituly šam-
piona na 100 a 200 yardů prsa na závodech NAIA National Swimming 
Championship, které se konaly v Columbusu ve státě Georgia a účastni-
ly se jej vysoké školy z celých Spojených států. 

Domů se Lukáš Macek dostane dvakrát do roka. Na necelé čtyři mě-
síce od května do června a pak v zimě krátce během Vánoc. Díky tomu 
jste jej mohli v prosinci vidět na tradiční plavecké Vánoční ceně ve Zlíně.

Jak je to se zázemím pro plavecký sport ve Spojených státech? 
Dá se to srovnávat s Českem?

Díky našemu Zlínskému plaveckému klubu a jeho originální úspěšné 
metodice jsem byl připravený velmi dobře. Trenéři, kamarádi a hlavně 
rodiče mi připravili výborné podmínky. Musí se nechat, že v Americe 
jsou o dost dál s tím, jak skloubit školu a sport. Dovedou dát dohromady 
lidi z různých koutů světa, postavit z nich tým, vytvořit v něm přátelský 
duch a snahu posouvat se dopředu. 

I když třeba v Austrálii jsou podmínky ještě profesionálnější a pro-
pracovanější. Pokud chce být trenér v Austrálii na té nejvyšší úrovni, 
musí pravidelně dostat nějakého plavce na mistrovství světa. Teprve 
pak ho lze považovat za špičkového trenéra. A pokud nikoho dalšího 
nevychová, spadne zase v hodnocení o nějakou třídu níže. Ať už v USA 
nebo v Austrálii jsou trenéři vždy profesionálové, je to pro ně regulérní 
zaměstnání. 

U nás to většinou dělají při práci jako hobby, tak jako mí rodiče ve 
Zlíně. S takovými plaveckými mocnostmi se bohužel nemůžeme srovná-
vat, ať už přípravou, zázemím nebo výkonnostně. 

Jak se žije na Floridě? Je tam asi teplejší klima než u nás…
Je tam příjemně. Některá zimní rána ale bývají hodně chladná. Tré-

nujeme venku, protože na Floridě prakticky nejsou žádné vnitřní bazé-
ny, takže je to docela otužující. Přes den bývá i přes 20 stupňů a oproti 
letním měsícům tam není v zimě taková nepříjemná vlhkost vzduchu. 
Když nefouká, dá se i v zimě jít k moři, opalovat se a užít si to. Bydlím 
a studuju ve West Palm Beach asi hodinu cesty severně od Miami. Je to 
město srovnatelné se Zlínem, ale zámožnější. Podle tamních luxusních 
domů lze soudit, že většina místních má na účtu několik milionů dolarů.

Dá se tam takto uspět a vydělat i plaváním?
Plaváním? To určitě ne. Abyste měl díky sportu tolik nul na účtu, to 

je nesplnitelný sen. To byste musel být Michael Phelps, nikomu jinému 
se to jen tak nepoštěstí. Ostatně pro mě to ani není nejdůležitější. Kvůli 
tomu neplavu. Podstatné je, aby sport člověka bavil. Netoužím být jako 
lidé, kteří si koupí barák za deset milionů a žijí si v něm izolovaní od svě-
ta. Nepřijde mi to jako úžasná budoucnost.

Jak vlastně vznikl nápad vyrazit do Spojených států, studovat 
tam a plavat?

Asi rok a půl před maturitou přišli mí rodiče s myšlenkou, že bych 
mohl studovat a trénovat v Americe. Kontaktovali jsme Fulbrighto-
vu nadaci, abychom zjistili, jak to tam chodí na univerzitách a jakými 
zkouškami musím projít. Dlouho se mi ale nedařilo najít optimálního 
trenéra. Tak jsem na začátku prázdnin, dva měsíce před startem školní-
ho roku, oslovil agenturu, která mi zprostředkovala několik nabídek. Na 
čtvrtou z nich jsem kývl. 

Talentovaný zlínský 
plavec Lukáš Macek 
trénuje na Floridě

Jednadvacetiletý zlínský plavec Lukáš Macek  Foto | Zlínský plavecký klub
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Lukáš Macek s medailemi z českého mistrovství  Foto | Zlínský plavecký klub

A byla to dobrá volba?
Nelituju toho. Nevýhodou je, že nemám bazén přímo na kampusu 

a musím dojíždět. Také škola je celkem malá, na větší škole bych si mohl 
najít víc kamarádů. Po plavecké stránce jsem si ovšem s trenérem sed-
nul, jeho tréninky mi vyhovují a baví mě. Výkonnostně jsem se posunul, 
takže není co řešit.

Zmínil jste se o slaďování školy a sportu, v čem je to jinak než 
v Česku?

Určitě je to na lepší úrovni, nemusím mít žádné individuální studi-
um, není problém jet na týden na závody. I tam ovšem občas kolidu-
jí školní hodiny s plaváním. Myslel jsem si, že budu stíhat každý tré-
nink a zároveň školu, ale tak to není. Občas nějaký trénink kvůli škole 
zameškám.

Jaké sporty jsou na Floridě nejoblíbenější?
Určitě americký fotbal, to je číslo jedna. A i hráči na univerzitě si to 

dobře uvědomují, řekl bych, že mnozí jsou docela namyšlení. Populární 
je baseball, basketbal, tenis, volejbal nebo klasický evropský fotbal, kte-
rému tam říkají soccer. Hokej je sice taky americký fenomén, ale spíše 
v severnějších státech.

Máte už za dobu, co jste v Americe, nějaké plavecké úspěchy?
Na univerzitním mistrovství, které se konalo letos v březnu, se mi 

podařilo dvakrát vyhrát, na 100 a 200 yardů prsa. Nejde ani tak o ta 
první místa, ale o to, že člověk je spokojený sám se sebou, jak závody 
zaplaval. Dokázal jsem zlepšit svou strategii. Za zmínku snad stojí ješ-
tě druhé místo v padesátce prsa, které jsem zaplaval na letním českém 
mistrovství.

Jaký je váš vysněný cíl a sportovní meta?
V blízké budoucnosti bych se rád kvalifikoval na nějaké větší závody, 

jako je evropský či světový šampionát nebo olympiáda. To je už ale hod-
ně vysoká laťka. V polovině roku 2018 bude mistrovství Evropy a limity 
jsou dost tvrdé, tak uvidíme, jak se mi podaří se připravit.

Jak často musíte trénovat?
Máme šestkrát týdně ranní trénink, od šesti do osmi a během víken-

du do desíti. K tomu čtyřikrát do týdne posilovnu, zhruba třicet čtyřicet 
minut, a ještě tři odpolední tréninky v úterý, ve středu a v pátek, které 
také trvají dvě hodiny. Ve srovnání s jinými sporty to člověku vezme 
hodně času, ale takové už plavání je.

Přesto všechno si to užíváte…
Cítím se skvěle vždycky, když skočím do bazénu. Přináší mi to uklid-

nění. Kdybych celý den seděl u počítače nebo dělal něco, co mě neba-
ví, tak bych se sebou nebyl spokojený. Plavání mi přirostlo k srdci. Bez 
sportu bych zkrátka nedokázal žít. Je to taková pozitivní droga, bez kte-
ré se neobejdu a díky níž se cítím dobře. A pak je tu ještě jedna věc. 

Plavání je sice individuální sport, 
závodíte sami za sebe, ale příprava 
je týmová. Mnohdy se mi stalo, že 
když jsem trénoval sám bez kama-
rádů, nenaplňovalo mě to a měl 
jsem pocit, že ztrácím čas. Drží mě 
skvělý tým, který mám tady ve Zlí-
ně, stejně jako kamarádi v Ame-
rice. Navzájem se povzbuzujeme 
v bazénu, ale přátelíme se i mimo 
něj.

Nechybí vám v Americe ka-
marádi ze Zlína?

Určitě mi chybí, ale i tam jsem 
si našel lidi, kteří jsou příjemní 
a laskaví. Samozřejmě jsem tam 

narazil i na lidi, kteří jsou nepříjemní a zlomyslní, ale takoví se najdou 
všude. Mám skvělého kamaráda z Afriky, s nímž bydlíme v bytě a hodně 
si rozumíme. Američané mají jednu vlastnost, kterou se od nás liší. Sna-
ží se být ke každému velmi milí. To je sice pozitivní, ale mnohdy to není 
upřímné a je to spíše jakási jejich maska, přetvářka. 

Mnoho nelichotivých věcí jsem slyšel o americké stravě. Ja-
kou máte zkušenost vy?

Pokud si nevaříte sám, je to špatné. Když jíte v kafeterii v kampusu, 
dají vám každý den v podstatě to samé. Kuře, hranolky, sem tam nějaké 
těstoviny se stejnou omáčkou. Podobné je to i ve většině restaurací, snad 
jen kromě těch luxusnějších. Jídlo chutná skoro stejně a místní většinou 
jedí v nezdravých fast foodech, na které jsou zvyklí. Kupodivu ani na 
plaveckých závodech to není jiné. U nás jsme zvyklí, že dostaneme něja-
ké lehké teplé jídlo, třeba kuře a rýži, aby nám nebylo těžko. V Americe 
nám dají studený sendvič s bílým pečivem, to není nejšťastnější.

To jsme probrali jídlo. A co třeba děvčata?
Co se vzhledu týká, musím říct, že v Česku jsme na tom více než dob-

ře. Na naší škole to ještě celkem jde, protože je z poloviny sportovně za-
měřená… Ale samozřejmě nejde jen o vzhled. Co mi na Američankách 
vadí, je povaha. Jsou velice materialisticky zaměřené, a pokud nejste bo-
háči a nejezdíte drahým autem, nejste pro ně zajímavý. V Americe to tak 
mají nastavené, rozjedete kariéru, koupíte velký dům, garáž s krásným 
autem a musíte na to všechno vydělávat.

Vy se bez auta obejdete?
Většinou jezdím na kole, bazén nemám daleko od kampusu. Jinak 

Florida je rozlehlá a kamkoliv se chcete dostat, potřebujete auto nebo 
motorku. Na jednom místě bydlíte, jinam chodíte nakupovat, jinde se 
bavíte. A všechno je od sebe hodně daleko. Tak si občas musím půjčit 
auto nebo si vzít Uber. Třeba když si chci nakoupit potraviny, abych si 
mohl uvařit.

Vraťme se na chvíli do Zlína, jaké jsou tady podmínky pro pla-
vecký sport?

Myslím si, že dobré. Třeba ve srovnatelném Prostějově mají jen jedi-
ný pětadvacetimetrový bazén s šesti drahami, to je absolutní minimum. 
U nás má podobně velký klub k dispozici vnitřní padesátimetrový bazén 
s osmi drahami, vnitřní pětadvacítku s šesti drahami a ještě venkovní 
osmidrahový bazén. Máme možnost využít několik posiloven i prosto-
ry sousedního atletického Stadionu mládeže. Dá se tady jezdit na kole. 
Samozřejmě to ale nelze srovnávat s nejlepšími středisky v Americe. Já 
osobně rád trénuji v takových bazénech, které nejsou pro závodění tech-
nicky úplně ideální, například se studenou vodou nebo s menší hloub-
kou. Člověka to zocelí. Platí tady přísloví „Těžce na cvičišti, lehce na bo-
jišti“. To funguje v životě i ve sportu.Vodu miloval odmalička  Foto | rodinný archiv
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Náměstí Míru je dnes o dost větší, než bývalo před sto lety
Letošní rok bývá nazýván rokem jubilejním nebo 
osmičkovým. To proto, že letopočty končící osmičkou 
bývají pro naši zemi velice často přelomové. A tak 
letos mnozí bilancují a ohlíží se do historie. I my jsme 
se rozhodli ohlédnout se do historie našeho města 
a ukázat, jak se proměňovalo během staletí před očima 
jeho obyvatel. A kde jinde začít než na místě, které 
je srdcem každého města. Na hlavním náměstí. Dnes 
je to náměstí Míru, v době mezi světovými válkami 
se jmenovalo Masarykovo, za německé okupace 
Hlavní a dřív to byl prostě jen zlínský rynek.

Podíváte-li se na staré fotogra-
fie z přelomu 19. a 20. století, ane-
bo na ještě starší malby zachycující 
Zlín, nestačíte se divit, jak moc se 
proměnilo nejen celé město, ale 
i starý rynek.

Zůstala jen dvojice soch
Ve většině jiných měst mívá 

nejzachovalejší historický ráz hlav-
ní náměstí. Stačí se podívat do ne-
daleké Kroměříže nebo Uherského 
Hradiště. Ve Zlíně je to jiné. Jedi-
nými památkami na zašlé časy jsou 
dvě barokní sochy, svatý Donát 
a svatý Florián, které na náměstí 
shlíží zhruba od poloviny 18. stole-
tí, pochází tedy zřejmě z doby vlády 
hrabat Rotalů.

Po požáru města v roce 1819, 
kdy vyhořel i kostel, se prý u sochy 
svatého Floriána, patrona hasičů, 
sloužívaly mše. Po tomto ničivém 
požáru úřady navíc nařídily stavbu 
kašny, která měla sloužit jako zá-
sobárna vody. Nestála tam, kde je 
dnes, ale uprostřed náměstí mezi 
čtyřmi lipami.

Původní zlínský rynek totiž bý-
val mnohem menší. Dnešní rozlo-
ha náměstí je zhruba dvakrát větší 
než před sto lety. Mezi náměstím 

a nynější hlavní třídou Tomáše 
Bati, tehdy Otrubnou ulicí, stá-
val v místě současného parčíku 
s kašnou blok domů. Z náměstí na 
Otrubnou ulici vedly jen dvě úzké 
uličky. Jedné se říkalo Kostelní 
a vedla směrem ke kostelu. Dru-
há, která mířila od radnice kolem 
masny k budově měšťanské školy, 
dnes Zlínský klub 204, byla uli-
ce Školní. Jejím pozůstatkem je 
osamocený rohový dům naproti 
McDonaldu.

Hrbolatý a bahnitý rynek
Ještě na konci 19. století bylo 

náměstí hrbolaté, s nezpevněným 
povrchem a místy vymleté vodou, 
která po něm tekla díky mírně sva-
žitému terénu směrem od kostela 
a ze všech dvorů na východní a již-
ní straně. 

Starosta Mikuláš Kašpárek s ta-
jemníkem Josefem Limanovským 
doporučili městskému zastupitel-
stvu vybírat takzvaný pivní krejcar, 
který museli platit hostinští podle 
prodaných sudů piva. Ze získaných 
peněz se mělo urovnat a vydláždit 
náměstí. 

Městská rada a zastupitel-
stvo souhlasily a mohlo se začít 
s úpravou náměstí. Vydláždilo se 
kameny a oblázky nasbíranými 

v korytě Dřevnice a v dalších 
potocích.

U Anděla bývalo živo
Náměstí obklopovalo šestnáct 

domů přízemních a šestnáct po-
schoďových. Jejich majiteli byli 
převážně zlínští rolníci a živnost-
níci. V severní řadě domů byli na-
příklad hospodský Stloukal, řezník 
a hospodský Seibert, obchodníci 
Schindler a Linkenheld, stavitel 
Rychman.

Na severní straně obchodník 
Mikuláš Kašpárek, malíř Staša, ka-
várník Suska, zámečník Batia, byl 
tu také hostinec U Slunce Vincence 
Kašpárka.

Na jižní, dnes už neexistující 
straně náměstí v místě nynějšího 
parčíku, býval poštovní úřad a také 
proslulý hostinec U Anděla. V tom-
to velkém hostinci bývalo živo, po-
řádaly se tam zábavy, taneční ho-
diny, divadelní představení a také 
předvolební politické schůze. „Po 
schůzi zpravidla se voličům v dol-
ní místnosti dávala zdarma večeře, 

pivo a kuřivo nebo jen pivo a ně-
kteří jedli a pili, až jim z toho bylo 
špatně. Po každé volební schůzi 
bylo rušno, jedni kandidáta chválili 
a doporučovali, a někteří kritisova-
li až haněli, proto končily hádkami 
a často dlouhým nepřátelstvím.“

Nepřipomínají vám něco tato 
slova, která zaznamenal městský 
archivář Antonín Slovenčík? Lidé 
se nezměnili tolik, jak by se mohlo 
na první pohled zdát…

Na západní straně stály jen čty-
ři domy. Mezi nimi byla radnice se 
sousedním obecním hostincem.

Nová výstavba
Postupná proměna náměstí 

neskončila jeho vydlážděním. Na 
přelomu 19. a 20. století přišly ješ-
tě výraznější změny. Na východní 
straně vyrostly honosné budovy 
Občanské záložny, které se staly 
dominantou rynku a zastínily i za-
staralou a nevyhovující radnici na 
protější straně. 

Odpovídal tomu i rušný život 
v budově. „Scházeli se tu členové 

Východní strana náměstí, vpravo novostavba Záložny, rok 1900

Kašna pod lipami ve středu náměstí, za ní stará radnice s obecním hostincem, kolem roku 1905Pohled na budovy Záložny po roce 1910
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Pobočku najdete na adrese: 
Třída T. Bati 6, 760 01 Zlín

733 351 936

Pro své klienty aktuálně 
hledáme:

• baťovský půldomek,

• byt 2+1 nebo 3+1 ve
Zlíně.

Zjistěte více na: jsmeprvni.rkokno.cz

Služby, které si zamilujete. 
Jako 1. v ČR Vám nabízíme 

Sledování 
zakázek 
online

Vám

 Děkujeme
zanabídku

INZERCE

Náměstí Míru je dnes o dost větší, než bývalo před sto lety

zlínských spolků, k divadelním 
představením sem přijížděly sou-
bory z velkých kulturních center, 
konaly se koncerty známých vir-
tuosů. A také se tu pořádaly plesy, 
silvestrovské zábavy a podobně. 
Jiná novostavba s dekorativními 
architektonickými rysy vyrostla 
na kraji severní fronty náměstí – 
byl to hotel Balkán vystavěný roku 
1912,“ píše Zdeněk Pokluda v knize 
Zlín ve fotografii (1890–1950).

Záložna vévodila jako nejho-
nosnější stavba náměstí skoro 
třicet let, od roku 1896 do roku 
1924, kdy ji překonala novostavba 
radnice podle návrhu architekta 
F. L. Gahury.

Na přelomu dvacátých a tři-
cátých let začala mizet nízká pří-
zemní zástavba na severní straně. 
Nahradily ji nové několikaposcho-
ďové domy vzmáhajících se zlín-
ských živnostníků, které náměstí 
dodaly moderní šmrnc. 

Protější strana se dočkala ještě 
radikálnější změny. Vedení města 
rozhodlo, že bude celá zbourána 

a náměstí rozšířeno. Jako první 
přišel na řadu v roce 1934 hostinec 
U Anděla. Poslední zbytky domů 
tady zmizely v roce 1948 a náměstí 
získalo dnešní tvar.

Pošta a Zlaté jablko
Od té doby došlo ještě ke dvě-

ma opravdu razantním změnám 
na tváří srdce Zlína. Nejprve byla 
na konci sedmdesátých let zbourá-
na jedna strana Bartošovy ulice od 
křižovatky se Soudní až po náměs-
tí, kde stával rohový dům s železář-
stvím U Lidmilů. Celou tuto řadu 
domů nahradil mohutný a nepří-
liš vzhledný blok pošty, teleko-
munikací a celního úřadu. Zanikla 
i ulička Mikuláše Kašpárka, která 
náměstí spojovala s ulicí Zarámí. 
Místo ní je teď jen úzký průchod.

Poslední velká změna se ode-
hrála po roce 2000 na východní 
straně náměstí, kde místo několika 
budov vyrostlo Obchodní a zábav-
ní centrum Zlaté jablko. Z legen-
dární Záložny zůstala zachována 
jen čelní fasáda. 

Bourání jižní strany náměstí, rok 1938

Přestavba severní strany náměstí kolem roku 1930, vlevo hotel Balkán  Foto | 5x MZA / SOkA Zlín
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Prodej domu nebo bytu na vlastní pěst přináší mnoho rizik
Prodávat dům, byt nebo poze-

mek není vůbec jednoduchá věc 
a přináší to mnoho nástrah. Jak 
správně nastavit cenu? Co vše před 
prodejem vyřídit? Jak má vypadat 
smlouva? Jakou zaplatit daň?

Zákony i další předpisy jsou stá-
le komplikovanější a povinností na 
straně prodávajících i kupujících 
přibývá. Jak se s těmito úskalími 
vypořádat jsme se zeptali Petra 
Psotky, manažera zlínské pobočky 
realitní kanceláře STING.

Realitní a investiční skupina 
STING oslavila v loňském roce 
20 let a řadí se mezi největší na čes-
kém trhu s nemovitostmi. Dnes už 
to ovšem není jen realitní kancelář, 
která stojí jen na zprostředkování 
prodeje nemovitostí. Během půso-
bení na realitním trhu rozšířila své 
aktivity i o vlastní investiční fond. 

Někteří lidé prodávající dům 
nebo byt se obávají spoluprá-
ce s realitní kanceláří. Vy na 
to nejspíš máte opačný názor, 
čím byste je přesvědčil?

Prodej bez realitní kancelá-
ře je jistě jednou z možných vari-
ant. Podle statistik probíhá polo-
vina obchodů na realitním trhu 
formou samoprodeje. Ze svého 

profesionálního pohledu se ale do-
cela divím, že se do toho lidé pou-
štějí na vlastní pěst, bez pomoci 
odborníků, jako jsou profesionál-
ní realitní makléři nebo advokátů, 
kteří je upozorní na veškerá rizika 
prodeje. Nástrah na ně číhá spous-
ta. Shrnul jsem je v elektronické 
knize s radami, jak v takovém pří-
padě postupovat. 

Radíte lidem, jak prodávat 
nemovitost na vlastní pěst? 
Tím si je spíše odlákáte, ne?

Chci nabídnout kvalitní pora-
denství a ukázat přidanou hod-
notu, kterou u nás mohou dostat. 
Opravdu jen málokdo si uvědo-
muje, co vše musí při prodeji řešit 
a na co si dát pozor. To vám řekne 
jen profesionál. Například v situa-
ci, kdy prodáváte nemovitost s hy-
potékou a kupuje ji další člověk, 
který si na ni také bere hy-
potéku. Sladit to není 
jednoduché. Pak je 
tu daňová proble-
matika. Mnohdy sa-
moprodejci ani ne-
tuší, co vše mají za 
povinnosti. Neví, co 
je průkaz energetické 
náročnosti, který jsou 
ze zákona povinni mít 
už předtím, než začnou 

Dobrá rada je někdy k nezaplacení…
Zdá se vám provize realitní kanceláře příliš vysoká? 

Poradenské služby realitní kanceláře STING mohou naopak 
klientům pomoci ušetřit spoustu peněz.

Například: „Manželé prodávali byt, ve kterém bydleli necelé 
dva roky. Vzhledem k vývoji na realitním trhu získali z prodeje 
podstatně větší částku, než za kterou byt kupovali. Díky naší 
odbornosti a daňovému poradenství dokázali ušetřit bezmála 
200 tisíc korun, které by jinak museli zaplatit na dani z příjmů,“ 
upozorňuje Petr Psotka, manažer zlínské pobočky STINGu.

 „Dovedeme vyřešit různé životní situace klientů, nejen 
při prodeji nemovitostí. Máme širokou síť poboček, nejsou to 
samostatné franšízy, proto můžeme úzce spolupracovat. Je 
to výhodné pro klienta, když se například stěhuje do jiného 
regionu. Jsme schopní řešit i financování nákupu nemovitostí 
prostřednictvím vlastní hypotéční společnosti STING FINANCE,“ 
říká Petr Psotka.

Další nepříjemná životní situace může nastat, když jsou 
lidé nuceni prodávat své nemovitosti například kvůli dluhům 
a hrozícím exekucím. „I v takovém případě jsme schopní klienta 
refinancovat nebo oddlužit prodejem jeho nemovitosti. Můžeme 
vyplatit dluhy, aby pak mohl nemovitost prodat standardní 
cestou, nebo jsme schopni nemovitost i s dluhy odkoupit. 
Snažíme se vždy najít variantu, která je pro klienta nejpřívětivější. 
Nejde nám jen o naši provizi, ale o to, aby od nás klient získal co 
největší přidanou hodnotu,“ dodává. Petr Psotka, manažer zlínské pobočky realitní kanceláře STING  Foto | Josef Omelka
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svou nemovitost nabízet. Ke každé 
kupní smlouvě musí být doložen 
tento takzvaný energetický štítek. 
Týká se to všech nemovitostí, ne-
jen těch, které jdou do prodeje, ale 
i do pronájmu. V případě nedodr-
žení této povinnosti hrozí prodáva-
jícím pokuta až sto tisíc korun.

O tom asi mnoho prodávají-
cích ani neví…

A když si tyto věci nepohlídáte, 
může vás to stát nemalé peníze. Do 
legislativy se například vrátilo zá-
konné předkupní právo. Týká se 
mimo jiné nemovitostí s více spo-
luvlastníky nebo některých bytů 
s parkovacím a garážovým stáním. 
Podle zákona byste měl nejprve 
obejít všechny spoluvlastníky ne-
movitosti a přednostně jim prodá-
vaný spoluvlastnický podíl nabíd-
nout. Pak mají tři měsíce na to, aby 
se k tomu vyjádřili. Pokud to neu-
děláte, může se kdokoliv z nich do 
tří let ozvat, celou transakci napad-
nout a požadovat náhradu škody. 

Mnoho lidí také neví, že za skry-
té vady zodpovídají ještě pět 

let po prodeji nemovitosti. 
Pokud v této lhůtě se pro-

jeví skryté vady, může 
opět kupující poža-

dovat po protist-
raně náhradu 

škody. Proto 
klientům ra-

dím, aby 
byly krytí 
a při pro-
deji si pro 
z á j e m -

ce o koupi 
nechali vy-

pracovat od-
bornou certifika-

ci nemovitosti, která od 
A do Z shrnuje její stav. To bylo 
opravdu jen několik málo ukáz-
kových příkladů možných rizik, 
je jich daleko víc. Se správným 
realitním poradcem projdou 
klienti celým tímto proce-
sem bez zádrhelu, který by je 
poškodil.

Jak takového poradce 
poznáte? Jaký je ideál-
ní prototyp realitního 
makléře?

Mnoho lidí si před-
stavuje realitní ma-
kléře podle zažitých 

stereotypů z devadesátých let. Vidí 
je jako spekulanty, kteří berou vel-
ké peníze za něco, co snadno zvlád-
nete sami. Přiznávám, že mnozí 
makléři měli takovou pověst zcela 
zaslouženě. Naproti tomu v západ-
ní Evropě je to jedno z pěti nejvá-
ženějších povolání na pracovním 
trhu. V mých očích je správný rea-
litní makléř člověk, který musí být 
tak trochu právník a zároveň daňo-
vý expert, stavař a dobrý obchod-
ník. Musí mít zkrátka odpovídající 
znalosti ve všech těchto oborech.

Jak si hlídáte, aby vaši lidé 
byli právě takoví?

Realitní kancelář STING je zná-
má tím, že už hodně dlouho volá po 
realitním zákoně, který by v našem 
oboru nastavil pravidla. Sami při-
pravujeme naše makléře na pod-
mínky, které by měl realitní zákon 
vyžadovat. Máme pro každého při-
pravený adaptační proces, jehož 
součástí je stavební minimum, da-
ňové minimum, právní minimum 
a školení na obchodní dovednosti. 
Celý proces je zakončen atestací. Je 
to taková malá maturita, kde jsou 
makléři zkoušeni jak písemně, tak 
ústně a až po úspěšném absolvová-
ní vstupují na trh jako specialisté. 
Ve Zlíně nyní máme čtyři obchod-
níky, kteří jsou takto certifikováni, 
a tři obchodníky, kteří se na certifi-
kaci připravují.

To asi není úplně běžné, pro 
mnohé jiné realitní kanceláře 
může pracovat prakticky kdo-
koliv…

A to je velký problém. Je to 
volná živnost a může ji dělat sko-
ro každý. V evropském srovnání je 
Česko země s největším počtem re-
alitních makléřů na tisíc obyvatel. 
Ve skutečnosti ale 20 procent ob-
chodníků dělá 80 procent všech re-
alitních transakcí. Ve franšízových 
realitních kancelářích to mnoho 
lidí má jen jako přivýdělek. U nás 
trváme na tom, že jde o náročnou 
profesi na plný úvazek, aby měl 
makléř prostor i na další vzdělává-
ní v oboru a mohl se věnovat klien-
tům naplno tak, jak si to zaslouží.

Aby člověk prodal nemovitost 
za rozumnou cenu, musí ji 
také kvalitně prezentovat…

I podle toho poznáte kvalitní-
ho realitního makléře. Často to 

Ing. Olga Vaculíková
specialistka na trh s nemovitostmi
Realitám se věnuji již 13 let a spokojenost 
klienta je pro mě vždy na prvním místě. 
Obchoduji s nemovitostmi ve Zlíně 
a blízkém okolí.

Ivan Nudni
realitní makléř
V realitách pracuji od roku 2013 v lokalitě 
Otrokovice, Napajedla a okolí. Doporučení 
spokojených klientů je pro mě největší 
odměnou.

Josef Tlusťák
specialista na výkupy a oddlužení
Primárně se věnuji nákupům nemovitostí 
do našeho investičního fondu. Řeším 
i nepříjemné životní situace spojené 
s exekucemi nebo insolvenčními řízeními. 
Věřím, že dokážeme pomoci klientovi 
v jakékoliv situaci.

Andrea Koníčková
specialista pro finance a reality
Za více než 10 let praxe vždy dokážu najít 
pro klienta vhodné řešení jeho potřeb, 
ať už se jedná o financování nákupu 
nemovitosti nebo třeba zastupování 
při prodeji. Žádný problém není pro mě 
překážkou.

Vladimíra Kolaříková
hypoteční specialistka
Našim klientům jsem vždy připravená 
poskytnout maximální péči a zajistit 
jim nejvýhodnější financování jejich 
budoucího bydlení.
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*nabídka platí do 28. 2. 2018

#Chcete znát prodejní cenu Vaší nemovitosti?

#TRŽNÍ OCENĚNÍ NEMOVITOSTI
pro čtenáře magazínu Váš Zlín ZDARMA*

#Více info na 724 670 558
Pobočka Zlín, nám. Míru 5469

Petr Psotka, manažer zlínské pobočky realitní kanceláře STING  Foto | Josef Omelka
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chodí tak, že jiný „makléř“ hned 
na první schůzce vytáhne smlou-
vu z batohu, nafotí byt na mo-
bil, nasype to bez souhlasu ma-
jitele na realitní inzertní server 
a pak jen čeká, kdo se ozve, aby 
co nejrychleji shrábl provizi. To 
je cesta, kterou my jít nechce-
me. Chceme nemovitost prezen-
tovat profesionálně. Je to nejen 
vizitka prodávajícího, ale i naše. 
Profesionální marketing, home 
staging, foto styling, videopro-
hlídky, zkrátka dokonalá přípra-
va nemovitosti na prodej mají být 
samozřejmostí. Pak můžete nasa-
dit také odpovídající cenu, ale ne-
smíte ji přestřelit. Většina lidí si 
myslí, že nejlepší je vystřelit ma-
ximální cenu a postupně ji snižo-
vat. Toto ale není nejlepší prodej-
ní strategie. Pokud cena výrazně 
klesá, kupující to na internetu 
a sociálních sítích bedlivě sledují 
a vidí za tím buď nějaký problém, 
nebo naopak příležitost usmlou-
vat ještě méně. Když je od počát-
ku realitním makléřem zvolena 
správná prodejní a marketingo-
vá strategie, tak naopak může 
prodávající získat vyšší prodejní 
cenu, než původně očekával.

Jaký očekáváte vývoj na trhu 
s realitami ve Zlíně?

Ceny nemovitostí ve Zlíně, 
ale i po celé republice, v posled-
ních dvou letech výrazně rostly, 
a to zejména ceny bytů, po nichž 
je největší poptávka. Myslím si 
ale, že v současné době v našem 
regionu na-
ráží ceny 
nemovitostí 
již na svůj 
strop. Vidí-
me to hlav-
ně na kon-
k r é t n í c h 
případech, 
kdy jsou 
s k u t e č n ě 
r e a l i z o v a -
né ceny pod 
úrovní původních nabídkových 
cen. Neočekávám však v nejbliž-
ší době, že by se ceny měly nějak 
dramaticky měnit. Situace bude 
hodně ovlivněná i dostupností 
hypoték. 

Dochází k postupnému zvyšo-
vání úrokových sazeb, hypo-
téky už nebudou tak výhod-
né…

Dá se očekávat, že úroky z ne-
dávných 1,7 procenta vzrostou až 
na 3 procenta. Restrikce České ná-
rodní banky a zdražování úvěrů 
bude ovlivňovat sílu poptávajících, 
už nebude tak jednoduché sáhnout 
si na větší hypotéku. Stejně tak se 
zvyšuje podíl, který musí lidé při 

koupi zapla-
tit z vlastního. 
Dřív si spous-
ta lidí kupova-
la domy a byty 
prakticky bez 
našetřené ko-
runy a brali 
si stoprocent-
ní hypotéky. 
Dnes je stan-
dardem 10 až 
20 procent 

vlastních prostředků. To je u třími-
lionové nemovitosti už celkem dost 
peněz. Nemá cenu otálet s případ-
nou koupí, úrokové sazby budou 
dál růst.

Kromě zprostředkování pro-
deje také byty sami rekon-
struujete…

V rámci našeho investičního 
fondu nakupujeme nemovitosti, 

které jsme schopni vlastními si-
lami zrekonstruovat, zhodnotit 
a vrátit na realitní trh ve stavu, kte-
rý splňuje požadavky moderního 
bydlení. Přibývá klientů, kteří ra-
ději přijdou do hotového bytu, kte-
rý jim vyhovuje, než aby vlastními 
silami a prostředky rekonstruovali 
staré. 

Rostou i ceny nájemného?
Růst cen pronájmů za posled-

ní tři roky vůbec nekopíroval růst 
cen nemovitostí. Ve Zlíně jste dří-
ve koupili byt 1 + KK i za 800 ti-
síc, dnes ho nepořídíte levněji než 
za milion korun. Přitom výše ná-
jemného zůstala prakticky stejná, 
to je u takového nárůstu hodnoty 
s podivem. Zájem o pronájmy bytů 
je veliký, a když se nabídka pro-
nájmu na trhu objeví, je prakticky 
okamžitě pryč. I proto lze očekávat 
růst cen nájemního bydlení. Navíc 
se v tomto ohledu zřejmě bude-
me srovnávat se západní Evropou, 
kde výrazně převažují pronájmy 
a vlastnictví bytu či domu je spíše 
výsada. A navíc, jak už bylo řeče-
no, dostupnost vlastního bydlení 
se bude kvůli dražším hypotékám 
snižovat. 

„Zdražování 
úvěrů ovlivní sílu 

kupujících, už 
nebude tak lehké 

sáhnout si na 
větší hypotéku. 

Dostupnost 
vlastního bydlení 

se sníží.“
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PRSTENY
OD ČESKÉ
JEDNIČKY!

NEJVYŠŠÍ KVALITA I VÝBĚR A ZA NEJLEPŠÍ CENY! 
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Divoké kachny u řeky  Foto | Pixabay

INZERCE

Krmením můžete vodním ptákům ublížit
U břehů řeky Dřevnice i u ji-

ných vodních ploch často může-
te vidět, jak rodiny s dětmi krmí 
kachny nebo další vodní ptáky, 
které tady tráví zimní období. 
Mnozí si však ani neuvědomují, že 
nevhodnou stravou mohou zvířa-
tům nechtěně způsobit těžké trá-
vicí problémy nebo dokonce smrt.

Není-li řeka zcela pokrytá sil-
nou vrstvou ledu, ptáci si potravu 
najdou, nebo přelétnou tam, kde 
voda rychleji teče a nezamrzá. Po-
kud jim však dodáváme jídlo my, 
je pro ně pohodlnější toho využít, 
zůstávají tam, kam za nimi chodí 
lidé, a přestávají si stravu aktivně 
hledat.

Pokud už člověk vodní ptá-
ky krmí, je nezbytné zvolit vhod-
né krmivo, dbát na odpovídající 
množství a nepřekrmovat. Zákla-
dem přirozené potravy kachen, la-
butí a dalších vrubozobých ptáků 
jsou vodní a vlhkomilné rostliny 
a jejich semena. Proto se pro ně 
hodí umělá strava, jako je obilí, 
pšenice, žito, ječmen, oves i kuku-
řice, obilný šrot či ovesné vločky, 

využít lze i na kousky natrhané 
čerstvé listy hlávkového salátu, 
kapusty či špenátu. Jen omezeně 
lze krmit neslanými vařenými těs-
tovinami či nesolenými brambo-
ry. Optimální složení mají speci-
ální granule pro vrubozobé ptáky, 
které lze koupit v chovatelských 
potřebách. 

Často ovšem vídáme, jak lidé 
kachnám háží hromady zbytků 
jídla, které doma sami nespotře-
bovali. Chléb, housky, rohlíky, 
kynutá těsta, knedlíky, cukroví 
a podobně. Běžné lidské potraviny 
jsou ale pro vodní ptáky bohužel 
velmi nevhodné.

Když už jim ale přineseme pe-
čivo, tak nesmí být čerstvé, měk-
ké, slané, sladké, mastné či ples-
nivé. Pokud bychom měli tvrdé 
nesolené a neslazené pečivo, bylo 
by ho třeba před podáním ke kr-
mení rozmočit ve vodě, jinak u la-
butí i kachen hrozí poranění jícnu 
tvrdými kusy rohlíků nebo chleba.

Městské policii, hasičům 
a ochráncům přírody v mrazi-
vých dnech někdy volají lidé kvůli 

přimrzlým kachnám a labutím 
k hladinám rybníků a toků. Jejich 
výjezdy jsou ale většinou zbyteč-
né. Ukáže se, že pták jen nehybně 
odpočívá. Na své „zachránce“ ne-
čeká, a když se k němu pokusí při-
blížit, sám odletí. 

Pravděpodobnost, že zdravý 
pták přimrzne k vodní hladině, 
je podle odborníků velmi malá. 
Obvykle pomoc nepotřebují, je-
jich nohy jsou výborně chráněny 

peřím. Zejména labutě takto od-
počívají a spí a snaží se šetřit ener-
gii. Pohybují se pouze tehdy, když 
získávají potravu. K hladině může 
přimrznout jen zraněná či nemoc-
ná labuť. A i kdyby skutečně při-
mrzla, což se stává zřídka, nijak ji 
to na životě neohrožuje. Trpělivě 
a v klidu s hlavou schovanou pod 
křídlem čeká na dopolední vze-
stup teploty, pak se z ledu uvolní 
a vydá se hledat potravu.   -pst-
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Strašidelné sklepení zlínského zámku ožívá
Výstava Strašidelné sklepení 

zlínského zámku zve návštěvní-
ky do tajemného podzemí, které 
je jinak veřejnosti přístupné jen 
zřídka. 

Výstava v podzemních chod- 
bách bude rozdělena do několika 
tematických okruhů. První bude 
věnována tajemným postavám 
zlínských pověstí, rytíři Milošo-
vi nebo zlínském vodníkovi, ale 
nejen jim. V dalších místnostech 
místní pověsti opustíme a pood-
kryjeme oblíbená témata zastřená 

tajemstvím, dozvíte se o upírech, 
vampýrech, vlkodlacích, Dráku-
lovi, Čachtické paní a dalších zá-
hadných bytostech.

Kromě poutavých textů 
a vampýrských legend budou 
strašidelné bytosti prezentovány 
ve stylizovaných scénách. Výsta-
va je naplánovaná na únor a bře-
zen 2018. Je vhodná pro rodiny 
s odvážnými dětmi, dospělé ná-
vštěvníky a také seniory. Otevře-
no bude denně od 10 do 17 hodin. 
 -pst-

Cesta za hledáním dávných časů v muzeu
Cítili jste se někdy jako obje-

vitelé ztracených artefaktů nebo 
vás přitahovala myšlenka stát se 
archeologem? Nejste sami. Puto-
vání za lidskou minulostí vzrušo-
vala člověka patrně odnepaměti. 
Dokazuje to i nová výstava Hle-
dači ztraceného času ve zlínském 
Muzeu jihovýchodní Moravy. 
Představuje především unikátní 
nálezy, které se podařilo usku-
tečnit v uplynulých letech ama-
térským archeologům ve Zlín-
ském kraji.

Našly se i památky 
po Etruscích 

Ačkoliv vystavený soubor zís-
kalo muzeum jen za uplynulé de-
setiletí, dosahují mnohé exponá-
ty až středoevropského významu. 
„Velkou část tvoří exponáty zís-
kané díky spolupráci s nadšenci 
se zájmem o archeologii, kteří 
hledají pomocí detektoru kovů. 
Najdeme mezi nimi předmě-
ty, jako je například bronzový 

avarský opasek, železná avarská 
přilba s částí lamelového brnění 

či měděná plaketa s vyobraze-
ním mužských postav, což je je-
den z mála výrobků etruských 
dílen na našem území,“ pood-
haluje kurátorka Jana Langová 
z Muzea jihovýchodní Moravy.

Vrch Klášťov vydal 
své poklady 

Příběhy našich dávných před-
ků ukrývá také pozoruhodný 
zdobený bronzový meč nebo 
hromadné nálezy bronzových 
předmětů z období kultury po-
pelnicových polí. Železné vý-
robky z doby laténské nás pro 
změnu zavedou do kultury, její-
miž nositeli byli Keltové a která 
se na našem území rozvíjela asi 

od poloviny 5. století před naším 
letopočtem do přelomu letopo-
čtu, než podlehla římské expan-
zi. Jedním z vrcholů výstavy jsou 
železné třmeny s širokými prola-
movanými bočnicemi objevené 
na kopci Klášťově ve Vizovických 
vrších.

Říká se, že poznáváním mi-
nulosti poznáváme část sebe sa-
mých. Aby si každý našel to své, 
nechybí vedle komentovaných 
prohlídek s kurátorkou výsta-
vy série panelů a velkoplošných 
tisků s podrobnými informa-
ce o exponátech. Výstava je pří-
stupná veřejnosti do 8. dubna 
v přízemí 14. budovy baťovského 
areálu.  -ma-Bronzový avarský opasek Foto | Pavel Stojar

Unikátní zdobený bronzový meč Foto | Pavel Stojar
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Pecková, Hradišťan a Spirituál kvintet.  
Koncert nabídne netradiční hudební spojení

Dagmar Pecková, Hradišťan 
a Spirituál kvintet se v dubnu 
představí na několika společných 
koncertech. Přijedou také do zlín-
ského Kongresového centra. Pro 

velký zájem organizátoři přidali 
odpolední koncert.

Půjde o mimořádné spojení 
tří výrazných pilířů české hudeb-
ní scény. Na pódiu vystoupí nejen 
samostatně, ale spojí své síly také 
ve společných skladbách napříč 
hudebními žánry. Kromě stále žá-
daných a osvědčených hitů usly-
šíte také zcela nové úpravy, které 
si účinkující připravili speciálně 
pro tyto koncerty, takže se může-
te těšit třeba i na světové premiéry 
skladeb.

Nenechte si ujít tuto mimo-
řádnou kulturní událost a včas si 
objednejte lístky. Koncerty jsou 
zatím pouze čtyři, a to 6. dub-
na v Ostravě, kde je koncert již 
vyprodán, 7. dubna ve Zlíně 
v 16 a v 19 hodin, i tady je večerní 

koncert již beznadějně vyprodaný, 
nebo 28. dubna v Prostějově.

Předprodej na odpolední 
zlínský koncert je na pokladně 

v Golden Apple Cinema a v síti 
ticketstream.cz. Více informa-
cí naleznete na webu pořádající 
agentury Topkoncerty.cz.  -red-

Dagmar Pecková Foto | |Topkoncerty.cz

Divadlo hlásí návštěvnický rekord
Rekordní rok má za sebou Měst-

ské divadlo Zlín. V roce 2017 si do 
něho našlo cestu téměř 150 000 di-
váků, což je o 13 000 více než v roce 
předešlém. Výrazně vzrostl i počet 
sezonních, kuponových a ročních 
předplatitelů. V roce 2017 mělo di-
vadlo ve všech skupinách celkem 
7 643 klasických i kuponových 
abonentů.

„Je to pro nás jako vyhrát olym-
piádu. Takový úspěch se nebude 
opakovat,“ komentoval ředitel di-
vadla Petr Michálek. 

Úspěšný rok
Rok 2017 divadlu přinesl i dal-

ší významné události a úspěchy. 
Za jeden z nich divadlo vděčí neko-
rektnímu kabaretu Ovčáček čtve-
ráček. Derniéru přenášely stovky 
kin po celé zemi a ujít si ji nenecha-
lo 17 652 návštěvníků, čímž padl 
dosavadní rekord Divadla Járy Ci-
mrmana. Druhý díl, tingl tangl Ov-
čáček miláček, se dočkal podobné-
ho osudu a v kinech ho vidělo přes 
11 000 diváků. Tato čísla se ovšem 
samozřejmě do návštěvnosti diva-
dla nezapočítávají.

V létě zlínské divadlo už po-
druhé za sebou zvítězilo na me-
zinárodním divadelním festivalu 
V4 v maďarském Vácu. Inscenace 
Mezi nebem a ženou získala hlavní 

cenu poroty. 
Společnost pre-
nosydokin.cz na-
točila derniéru 
Žítkovských bo-
hyní. Promítat 
ji bude na jaře 
2018 v kinech 
nejen u nás, 
ale v celé střed-
ní a východní 
Evropě.

I do letošního 
roku má divadlo 
dobře nakroče-
no. Velkou ode-
zvu má v diva-
delních kruzích 
inscenace Zvl-
čení (Prolnu-
tí), které vzniklo 
podle románu 
zlínského spiso-
vatele Antonína Bajaji v režii Dodo 
Gombára a mělo premiéru v polo-
vině prosince. Roli diváckého tahá-
ku potvrdila nová detektivní kome-
die Smrt v hotelu Alexandria.

Divadelní obchůdek
Pro své fanoušky divadlo při-

pravilo ještě jednu zajímavou no-
vinku. Nejde o žádné představení, 
ale o obchůdek nazvaný Divadel-
ní šopík, který funguje v dolním 

nabízeným uni-
kátem budou 
červené trenýrky 
Marka Příkazké-
ho z politického 
kabaretu Ovčá-
ček miláček.

Interiér šo-
píku navrhl scé-
nograf Jaroslav 
Čermák. „Ná-
vštěvníci si tu 
budou moct na-
příklad prolis-
tovat divadelní 
scénáře, nebo 
staré programy 
inscenací. Zkrát-
ka divákům na-
bídneme další 
příjemné zákou-
tí,“ zve do no-
vých prostor šéf-

ka vnějších vztahů divadla Blanka 
Kovandová.

Maskotem obchůdku se stal he-
rec Radovan Šopík. „Nápad se mi 
zalíbil hned, jen mám trochu oba-
vu, aby takový maskot jako já spíš 
neodrazoval potenciální kupce,“ 
říká s úsměvem Radoslav Šopík.

Obchůdek je přístupný jen ze-
vnitř divadla a otevřeno bude 
vždy hodinu před představením 
a o přestávce.  -pst-

foyer divadla od 8. ledna. Ná-
vštěvníci v něm najdou plakáty 
s podpisy herců i bez nich, herecké 
kartičky, pohlednice, placky, diva-
delní trička, hrnky, tašky, plastové 
brože a další originální divadelní 
dárky.

Těšit se mohou také na spe-
ciální typ zboží – rekvizitu měsí-
ce. Divadelníci každý měsíc při-
praví do dražby jeden originální 
kus z některé z inscenací. Prvním 

Eva Daňková a Luděk Randár v inscenaci Zvlčení (Prolnutí) Foto | Městské divadlo Zlín
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Křížovka skrývá české přísloví. Správně vyluštěnou tajenku nám pošlete do 2. února na e-mail info@vaszlin.cz. 
Pro výherce bude připravena cena z Divadelního šopíku.

KŘÍŽOVKA

Zlínští orientační bikeři se ve světě neztratili
Orientační závody horských 

kol, neboli mountain bike orientee-
ring, zkratkou MTBO, je mladším 
sourozencem známějšího orientač-
ního běhu. Závodníci musí skloubit 
dovednost jízdy na kole v terénu se 
schopností orientovat se na mapě. 
Mnohdy těžké a problematické, 
avšak vždy vzrušující.

Oddíl SKOB Zlín čítá asi dva-
cet závodníků všech věkových ka-
tegorií. I přes tak malý počet se 
ve Zlíně soustředí řada talentů – 
důkazem jsou tři závodníci, kteří 
jsou členy českého reprezentační-
ho družstva. V mužské elitě jsou 
to Jiří Hradil a Václav Šňupárek, 
mezi juniorskými závodnicemi 
Vilma Králová.

V závodech českého poháru 
zažili v loňském roce muži velké 
úspěchy. Při mistrovství České re-
publiky na krátké a klasické trati se 
Jiří Hradil stal dvojnásobným vice-
mistrem republiky, Václav Šňupá-
rek obsadil dvakrát páté místo. 
Na republikovém mistrovství ve 
sprintu vybojoval Václav bronzo-
vou medaili, radost oddílu udě-
lala i Vilma Králová, která ve své 

kategorii vyhrála. Také v závodě 
štafet Jiří Hradil, Jan Graubner, 
Václav Šňupárek odvedli skvělou 
práci a získali stříbrnou medai-
li a titul vicemistrů republiky. Po-
sledním závodem na domácí scéně 
bylo mistrovství družstev. Zlínský 
oddíl opět ukázal své kvality, když 
ve složení Jiří Hradil, Lenka Vavry-
sová, Jan Graubner, Vilma Králová 
a Václav Šňupárek skončili po vy-
rovnaném a náročném boji na tře-
tím místě.

Mezinárodní závody začaly 
v květnu světovým pohárem v Ra-
kousku, kde nás reprezentoval Jiří 
Hradil a jeho nejlepším výsledkem 
bylo desáté místo na krátké tra-
ti. O dva měsíce později, na konci 
července, čekalo na závodníky mis-
trovství Evropy ve francouzském 
Orleans. Vilma Králová si z Francie 
díky svým skvělým výkonům při-
vezla zlatou (krátká trať) a stříbr-
nou (klasická trať) medaili z indi-
viduálních závodů, a nakonec svou 
sbírku rozšířila ještě o medaile z tý-
mových disciplín – štafety první 
místo, sprintové štafety třetí mís-
to. Jirka Hradil nejlepší výsledek 

zaznamenal hned první den závo-
dů ve sprintu, kde se umístil osmý.

Posledním podnikem na svě-
tové scéně bylo mistrovství světa 
v litevském Vilniusu. Kopce byly 
někdy tak prudké, že závodníkům 
nezbylo nic jiného než z kola slézt, 
a navíc celý týden nepřetržitě pr-
šelo. Zajímavostí bylo, že pořada-
telé zařadili od tohoto roku novou 
disciplínu – závod s hromadným 
startem (mass start), a tak se 

soutěžilo hned v pěti disciplínách. 
Jiří Hradil si do Litvy přivezl skvě-
lou formu, na klasické trati vybo-
joval druhé místo a zlínský oddíl 
se tak může chlubit tím, že mezi 
sebou má vicemistra světa. Vilma 
Králová se mezi juniorkami také 
neztratila. V individuálních dis-
ciplínách se může pyšnit dvěma 
šestými místy (krátká trať, mass 
start) a ze štafet má bronzovou 
medaili. -red-

K největším nadějím zlínských bikerů patří juniorská reprezentantka Vilma Králová Foto | SKOB Zlín
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STAVEBNÍ POZEMKY 
MYSLOČOVICE

• čisté klidné prostředí
• jihozápadní svah
• 29 parcel pro stavbu rodinných domů
• inženýrské sítě na hranici pozemku
• plocha od 890 m2 do 1340 m2

• cena 1180 Kč/m2

• 8 km nákupní centrum CENTRO ZLÍN

603 333 999, 737 854 601

www.pozemky–myslocovice.cz

NET Development, s.r.o. 
tř. Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno

PRODÁNO

PRODÁNO

PRODÁNO
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CROSSOVERY NISSAN CZECH LINE

NISSAN JUKE
JIŽ OD 379 000 CZK
• Automatická klimatizace
• Navigační system
•  Kompletní balíček personalizace  

včetně 18” hliníkových kol

NISSAN QASHQAI
JIŽ OD 499 000 CZK
•  Nissan Safety Pack
•  Navigační systém NissanConnect
•  LED světlomety denního svícení
•  17” hliníková kola

NISSAN X-TRAIL
JIŽ OD 649 000 CZK
•  Nissan Safety Shield
•  Navigační systém NissanConnect
•  18” hliníková kola
•  Bezdotykové otevírání kufru

Dealer Name - Dealer address goes here with city - Tel.: 0123 456 7890
www.dealername.cz
Uvedené ceny se vztahují k následujícím modelům: X-Trail Czech Line DIG-T 160, Qashqai Czech Line DIG-T 115 a Juke Czech Line DIG-T 115. Nabídka je platná do 31/12/2017. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. 
Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. X-Trail: Kombinovaná spotřeba 4.9-6.2 l/100 km, kombinované emise CO2 
129-158 g/km. Qashqai: Kombinovaná spotřeba 3.8-5.8 l/100 km, kombinované emise CO2 99-134 g/km. Juke: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, kombinované emise CO2 104-153 g/km. 

NissaN juke
již od 379 000 CZk
•  Automatická 

klimatizace
• Navigační system
•  Kompletní balíček 

personalizace  
včetně 18” 
hliníkových kol

NissaN QasHQai
již od 499 000 CZk
•  Nissan Safety Pack
•  Navigační systém 

NissanConnect
•  LED světlomety 

denního svícení
•  17” hliníková kola

NissaN X-TRaiL
již od 649 000 CZk
•  Nissan Safety Shield
•  Navigační systém 

NissanConnect
•  18” hliníková kola
•  Bezdotykové 

otevírání kufru

Uvedené ceny se vztahují k následujícím modelům: X-Trail Czech Line DIG-T 160, Qashqai Czech Line DIG-T 115 a Juke Czech Line DIG-T 115. 
Nabídka je platná do 31/12/2017. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním 
účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. X-Trail: Kombinovaná spotřeba 4.9-6.2 l/100 km, kombinované emise CO2 129-158 g/
km. Qashqai: Kombinovaná spotřeba 3.8-5.8 l/100 km, kombinované emise CO2 99-134 g/km. Juke: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,5 l/100 km, 
kombinované emise CO2 104-153 g/km. 

Kdekoli, kdykoli, cokoli: +420 800 23 23 23**
NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.

NISSANYOU+

   Náhradní vůz zdarma*

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

   Kontrola vozu zdarma*

   Doživotní asistenční služba
            Nissan Assistance*

NOVÝ NISSAN QASHQAI
POSOUVÁ HRANICE EMOCEMI KUPÉ

BEZPEČÍM SUV

JEDINEČNÝ V KAŽDÉM SMĚRU
Objevte japonskou technologii bez kompromisů. Nový Eclipse 
Cross svým převratným pojetím kombinuje výhody SUV i kupé. 
Vychutnejte si dynamické křivky, sportovní jízdu i prostorný  
a bezpečný interiér, navíc s pětiletou zárukou. Vyzkoušejte ho! 
www.unicars.cz

OD 549 650 Kč

Kombinovaná spotřeba 6,6–7,0 l / 100 km, emise CO
2
 151–159 g/km. Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisu EHK.

EMOCEMI KUPÉ
BEZPEČÍM SUV

UNICARS CZ, TEČOVSKÁ 1052, ZLÍN – MALENOVICE, TEL.: 577 199 990
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INZERCE

Stavební fi rma
Provádíme: 
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže, 

dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně 
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, 
realizace bytového jádra, dodání a montáže 
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní 
až po závěrečný úklid 

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
• řešení exekucí
• zastupování na dražbách
• vypořádávání spoluvlastnických podílů
Specializujeme se na prodej bytů po nově 
provedených kompletních rekonstrukcích

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Exkluzivně nabízíme a připravujeme byty po kompletní rekonstrukci:

3+kk, Zlín, Díly – CENTRUM
2 290 000 Kč plus provize RK
OV, 66 m2, 4. patro, ihned k dispozici

Připravujeme k prodeji
• čtvrtdomek, ul. Mostní, Zlín, 

po rekonstrukci
• půldomek, ul. Dolní, Zlín, 

po venkovní rekonstrukci
• exkluzivní stavební pozemky, 

Zlín - Velíková, 2x 1300 m2 
(možnosti i jako celek 2600 m2)

Stavební fi rma
Provádíme: 
• kompletní i částečné rekonstrukce bytů a interiérů
• specialista na koupelny a bytová jádra
• rekonstrukce bytů „na klíč“ od návrhu, demontáže, 

dodání materiálu, celkové stavební realizace včetně 
elektra, vody, odpadů, topení, nových omítek, 
realizace bytového jádra, dodání a montáže 
podlahy a dveří, montáže kuchyně, skříní 
až po závěrečný úklid 

• zdarma nabízíme nezávaznou konzultaci 
rekonstrukce spolu s cenovou nabídkou 

• nabízíme vysokou kvalitu za nízkou cenu

Tel.: 776 797 007
www.g2rekonstrukce.cz

Realitní kancelář
• zprostředkování koupě 

a prodeje nemovitostí
• výkup nemovitostí až za 120 % 

znaleckého posudku
• řešení exekucí
• zastupování na dražbách
• vypořádávání spoluvlastnických podílů
Specializujeme se na prodej bytů po nově 
provedených kompletních rekonstrukcích

Nenabízíme tradici, nabízíme kvalitu
Tel.: 776 797 007, www.g2reality.cz

Exkluzivně nabízíme a připravujeme byty po kompletní rekonstrukci:
Byt 1+1, Družstevní, Zlín
5. patro, 32 m2, s kuchyňskou linkou 
s vestavěnými spotřebiči a skříní, 
lodžie, sklep

Připravujeme k prodeji
• byt 3+1, Tř. T. Bati, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci
• byt 1+1, Podhoří, Zlín,

po kompletní rekonstrukcii
• byt 3+1, Na Honech II., Zlín, 

po kompletní rekonstrukci 
• byt 3+1, Česká, Zlín, 

po kompletní rekonstrukci 


